
Kære alle medarbejdere på Østervangsskolen  
  
Vi har i ledelsen arbejdet med en omfattende genåbningsplan, som vi har drøftet med skolebestyrelsen 
mandag aften og i MED udvalget her til morgen.  
Overskriften for planen er “Det skal blive en god oplevelse for børnene at komme tilbage i skole”, som 
Dorthe Væggemose udtrykte det på skolebestyrelsens møde i aftes.  
Planen følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi opfordrer derfor alle børn til at komme i skole hver 
dag.  
  
Skoledagen 
For at sikre, at børnene kan sidde med to meters afstand til hinanden i klasserne, og da mange af vores 
klasselokaler er meget små, har vi valgt en model, hvor alle klasser deles i to og har en kendt lærer eller 
pædagog hele skoledagen. Vi har fordelt personale, lokaler, udeområder, toiletter, indgange og tidspunkt 
for udepauser, og I skal til et teammøde i dag fordele jeres nuværende klasser i to hold. I holddelingen skal I 
have fokus på, at der for alle børn vil være gode sociale relationer, og nogle børn kan have brug for at være 
sammen med en bestemt lærer/pædagog. Se de specifikke skemaer for hver afdeling i regnearket.  
  
Det er den samme lærer/pædagog, der har den samme gruppe børn i skoletiden, og han/hun går med ud i 
alle pauser. Hvis du står under “ledige pædagoger/lærere” betyder det, at du ikke har et fast hold, men at 
du som lærer kan sættes på som ekstra eller i tilfælde af fravær og som pædagog vil indgå i dækningen af 
SFO og nødpasning. 
  
Alle børn går i skole i fem timer om dagen, og årgangene er fordelt til at møde således: 
Kl. 7.30 - 12.30                             U1 
Kl. 8.00 - 13.00                             0. årg, 2. årg, 4. årg og de øvrige specialklasser 
Kl. 8.30 - 13.30                             1. årg, 3. årg og 5. årg. 
Førskolen har åben kl. 8.00 - 15.00. 
  
Førskolen, 0. - 3. årgang og specialklasser har første dag torsdag den 16/4, og 4. og 5. årgang har første dag 
fredag den 17/4. 
  
Alle medarbejdere (undtagen lærere på 6. årgang samt de, der er i risikogruppe og har aftalt med 
nærmeste leder, at de fortsat arbejder hjemmefra) møder ind på skolen i morgen, onsdag, for at gøre klar 
til at modtage børnene på torsdag eller fredag. 
  
I første omgang kører denne plan til og med 7. maj (uge 16, 17, 18, 19), hvilket reelt er 16 skoledage for 
dem, der starter torsdag, og 15 skoledage for dem, der starter fredag. 
 
Opgaver til teamet 
Teamet hjælper hinanden med at planlægge undervisningen, så fx alle hold på årgangen arbejder med de 
samme opgaver og med samme dagsprogram.  
Vi sender i dag et forældrebrev, hvor vi beskriver de overordnede rammer for genåbningen, og alle teams 
sender i løbet af i dag eller i morgen en mødeplan til årgangen med fordeling på hold, indgang, modtagelse 
af børn, forældre farvel udenfor, så forældrene har de informationer, som de har brug for.  
 
Vi opfordrer til, at så meget undervisning som muligt foregår udenfor, og det er muligt at bruge 
Ladegårdsskoven, Skovbakken og Bækkestien. 
Den første skoledag vil indholdet på holdene handle om, hvordan vi omgås hinanden, instruktion i 
håndvask, hvorfor det er vigtigt alle retter sig efter de nye retningslinjer, og at vi skal forsøge at holde skole 
og have det rart uden at være bange for at komme her. 



  
Børnenes garderober skal flyttes hen til det lokale, som de undervises i, så vi ikke får samlet for mange børn 
ved garderoberne. 
  
Så meget legetøj som muligt fjernes fra lokalerne, da alt skal rengøres to gange om dagen. Det kan derfor 
være en ide at dele legetøjet op i forskellige kasser efter ugedag, da man så kan lege med noget nyt hver 
dag i ugen, uden at det skal gøres rent. 
  
Alt forberedelse flyttes hjem, og al mødeaktivitet foregår via MEET efter endt skoledag. 
  
Vi fordeler chromebooks, så hvert hold får adgang til et antal, som de kan råde over i denne periode. Det er 
vigtigt, at der er så få børn som muligt, der deles om den samme chromebook, og at tastaturet rengøres 
hver gang, inden den tages i brug, og når eleven er færdig. Ejendomsservice rengør ikke it-grej, og det er 
derfor en opgave lærere/pædagoger på holdene skal tage sig af.  
  
Vi forsøger at organisere skolepatrulje, så der står et hold kl. 7.45 - 8.00 (U1 hold A) og igen kl. 8.15 - 8.30 
(U1 hold B). 
  
Familieklassen lukkes i denne periode.  
  
Fra Randers Kommune modtager vi plakater til ophængning på skolen samt instruktion i hygiejne, som 
bliver hængt op. Det er vigtigt, at vi alle er særlige opmærksomme på ikke at stå for tæt på hinanden ved 
håndvasken, på kontoret og hvor der ellers kan ske stor aktivitet. Vi har derfor også besluttet os for at 
fordele os anderledes, så Vivi og Heidi er på kontoret og i mødelokale 1, Claus og Lene flytter i mødelokale 
3, og Peter og Anna Margrethe bliver på ledelsens kontor. 
  
SFO og Juniorklub 
Juniorklubben åbner ikke endnu, og vi åbner for tre slags SFO-tilbud: 

1. Forældre i samfundsvigtige funktioner kan tilmelde deres børn til morgen SFO kl. 6.30 - 8.00/8.30 
(0. - 3. årg) samt kl. 13.00/13.30 - 16.00 (2. og 3. årgang) 

2. Åben for tilmeldte børn via særskilt tilmelding fra 0. og 1. klasse fra kl. 13.00/13.30 - 16.00 
3. Nødpasning SFO for børn i specialklasser kl. 6.30 - 8.00 og 13.00 - 16.00 

  
Vi har mandag sendt en besked til forældre i førskolen og 0. - 3. årgang og bedt dem om at svare på behov 
for førskole/SFO i hele perioden.  
Vi har bedt dem svare inden tirsdag kl. 11.00, og de der ikke har meldt tilbage, går vi i gang med at ringe til. 
Vi vil bede alle klasser i special om i dag at ringe til forældrene og spørge efter behov for taxa, og for 
indskolingsklasserne at spørge efter behov for SFO.  
Alle skal opfordres til pga. smittefaren, selv at aflevere sit barn i skolen og ikke benytte sig af taxa samt at 
undgå at benytte sig af SFO, medmindre det er nødvendigt. 
Vi håber, at det allersenest sendes ud i dag (tirsdag), så vi kan få et overblik over behovet. Derefter 
udarbejder Lene en bemandingsplan for begge SFOer. 
  
Afslutning 
Det var et informationstungt brev og med rigtig mange ændringer, som træder i kraft meget hurtigt.  
Vi gennemgår det hele til personalemødet i dag kl. 10.00, hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål.  
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte din nærmeste leder, hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer. 
  



Vi glæder os til at se jer allesammen igen - om end det bliver på en meget anderledes måde, end vi er vant 
til. 
  
De bedste hilsner fra Lene, Claus, Anna Margrethe og Peter 


